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Л т р ш " Мугалата"
записва предварително за д - т и
дУь отъ Държавната лотария.
Побързайте, за да не опаше
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що се позабавят». — Кон е ж вжтрошнмтЪ припни* за това спираме. - ВажнмтЪ
OT1
? ? ^ « > » . <*н * 2 " . " ' *
> ««"» страна с ж щ о таке налагатъ едно сояране. — Внезапното решение, вмЪсто
съиета на « и , д а се семка на извънредна сесия [общото събрание на О к , за д а се занимае съ редмца извънредно
важни и бояезивнм международни въпроси

до в. „Утро" въ отговорь на об'
мненията по предаването на
меморандума на сръбския печать
накъ е станало предаването на
изложението въ Двореца. Поас
кана аудиенция оть Царя.
София 5. Кръстю Пастуховъ
изпраща следното писмо до в
тУтро":
— Не по слабо отъ васъ
оежждамъ лекомислието и под
лоешта на оногова, който е
предалъ за отпечатване въ
чуждия печатъ нашето писмо
изложение, особено преди да
бжде връчено по надлежния
ред* на Държавния Глава.

7ой ще се придружава отъ
авная директоръ на жеСофия 5. яЗора* пише стници и които събития, из вЧимание на
правител роси, които с е постави
,знацитгь Наумовичъ, на- на уводно мп>сто:
глежда,
еж
упражнили
взвестството.
Става
дума
за ха напоследъкъ за раз
лника на отдтлението
—
Текущата
седмица
но
неблагоприятно
влиявие.
взетото
решение
да
се глеждане и решение.
постройка на желпзнизапочна
съ
известни
падеж
До
кога
ще
трае
това,
не
мо
атмпни
свикването
на
Тукъ спада и въпросътъ
ппр.
Чь Букурещъ д-ръ Спахо ди— че се пристжпва къмъ же да се предрече, но фактъ съвета на ОН и на кон за за преустройството
за Дарда- на самото ОН, чието по
чрадружаващатгь го щеизясняване на политичес е, че има едно спиране. Не еференцията
поварятъ върху построй- кото положение въ стра допустимо чрезъ чужди вест нелитт,
в м п» с т о ложение е станало на
та на мость пргько Ду ната. За това загатнаха ници да се искатъ utum, ко които се свиква на извън последъкъ твърде д е 
па.
вестниците, а нпкои отъ ето еж вече предрешени и редна сесия общото съб ликатно, а к о не и дори
М-ръ председательтъ и тгъхъ бгъха и доста катего които се тълкуватъ:—да се ра рание на ОН.
изпълнено с ъ рискове
ръ на външнитгъ работи рични.
збнва веднъжъ отворена врата. Това решение е о т ъ за неговото с ъ щ е с т в у 
гоядиновичр нгьма да
Въ изложението, наистина,
Касае се не само за об- Ако е позволено да се извънредно гол-вма ва- вание.
нема никаква държавна тай
иде въ Букурещъ. Той сжждане, но и за вземане тълкуватъ нтьщата мал жность, понеже в ъ из
нито съдържа нещо ново,
остане въ Бгълградъ, на решения, които биха ко по-общо, това спира вънредното
заседание България е члекъ на ОН и на,
непознато до сега на нашата
цото, съгласно консти- отговорили на нуждитп не сигурно ще бжде мал ив о б щ о т о събрание на тя има дгьлъ на участие и наобщественость.
Все пакъ, найвъ него и на за
цията, тргьбва презъ на момента.
ко
по-продължително, ОН щ е има д а с е раз представяне
малко некоректно е да се
щита
на
върховни
междуна
ежтетвието на князъ Станаха, обаче, събитин отъ понеже и в&нъ ставатъ глеждатъ Ц/БЛЪ К О М
прави то публично достояние
интереси, свързани пргь преди да е отишло то въ ржвелъ да упражнява не- по-особено естество, за които събития, които ще при- П л е к съ отъ най-слож- родни
съ сжществуванието или цете на адресанта, който не
итгъ функции на пръвъ се научихме отъ чуждите ве влекътъ доста сериозно чи международни въп ко
преобразованието на ОН.
е едно обикновено лице, а
ентъ, (Зора).
съсредоточава у себе си най-

Шшп to
е посети София и Балканите

(шпп ia п и фревскн шж\

мганп no шиша среща въ K n m

висшите държавни

функции.

Кой и по какъвъ начинъ
е извършилъ тая некоректность, и до тоя часъ не
ми е известно. Лично азъ
съмъ съвсемъ чуждъ и незампеенъ въ тая история,
нито съмъ Ч1лъ въ сръб
ския печатъ изложението
до преди предаването му
на г. Груевъ,
^Марината _—. Депаркъ.
1£ПН1/\ МП.ЛП . Оаиапп
лиж.т&ж^
Натоваоенъ въ кячесзй. Въздухоплаването —
витель да предамъ кжВечерьта
Титулеску
постигнато
е
примирие
ме
1осещението~ ще" се със- с п е д ъ кратко заседание Котъ
жду водачите на полити дава банкчтъ в ъ честь дето требва нашето из
[ къмъ края на тоя ме- подписаха оставките си На външнит^ р а б о т и — ческите
партии. В ъ всич на чехословашкия м-ръ ложение, азъ сторихъ
с л е д ъ което с е явиха Ивонъ Делбосъ, съ държавенъ ки политически
;ъ.
ср-вди се на външните работи това въ понедлзлникъ
колективно в ъ Елисей- секретарь за колониите въ подчертава големото
зна д-ръ Крофта и на юго по обедъ, тутакси щомъ
БЪЛГАРИН
ския дворецъ, к ж д е т о Северна Африка Виено.
славянския м-ръ на ж е -ми се даде скрепеното
чение
на
тройната
среща
английска нремъ за
6Ъ поднесена оставката На колониите — Муте.
Л-БЗННЦИГБ
д - р ъ Мех съ подписи писмо, като
за развитието на полити
Правосждието — Рюкаръ.
на кабинета.
О Б У Щ А
ческото положение въ м е д ъ Спахо, който идва сжщевременно п о м о 
Веднага следъ това бгь ВжтрешнитЪ работи — Сал- Средна Европа.
сь всемирна известность
въ Букурещъ вместо л и » , въ качеството си
съобщено официално, че енгеръ, съ държавенъ секре Програмата
и-ръ председателя Сто- на пълномощникъ, за
за
триправителствената
криза тарь Раулъ Обо.
ядиноничъ,
дневнитп
тържества
ауденция при Царя.
ще бжде разрешена най- Финансиигв — Венсанъ Ори- днесъ бгь удобрена отъ
Въ неделя чехослова- Считамъ че до тукъ моитгъ
бързо. Още тая вечерь олъ.
правителството
и отъ шкиятъ пълн. м-ръ въстжпки еж досущъ коректни.
Просветата—Зей,
съ
държа
Леонъ
Ьлумъ
направи
Споредъ
програ Букурещъ дава об-вдъ Решилъ съмъ се винаги съ съз
секретарь на гвлесното краля.
традационнит/ъ
съобще венъ
възпитание Д. Зарно, на спор мата кр-ллъ Каролъ, за въ честь на краль Ка нанието, че съмъ изпълнявалъ
ния на председателя на та и почивките — Лагранжъ, едно съ всички
минист ролъ, князъ Павелъ и честно обществения си дългъ
къмъ народъ п държава, безъ
сената Жанене и на пред- д и р е к т о р ъ на спортния в. ,.л- ри, въ ембота
найнапда обръщамъ внимание на неседателя на камарата ого", не просветата — г-жа редъ ще посрещне на га Бенешъ.
На
третия
день
отъ
госту
заслуженитгь удари. Тоя пжть
Ерио, а следъ това пред Жрлио-Кюри, защита нв дете- рата председателя
на ването—понеделннкъ— кралч не ме е водилъ никога презъ
стави списъка на новитть то-ЛафОръ, на хигиената—Ан чехословашката
репуб- Каролъ ще празднува шестго Бгьлградъ за София, макаръ да
министри на Льобрьонъ. ри Селие.
лика Бенешъ, следъ кое дишнииата отъ възкачването съмъ давалъ интервюта как
На народаата солидарность
то на югославянски, така и
*
то ще го отведе въ Дво си на престола. Тоя день краль на
— Льоба
много европейски журнали
Храна обувката, удължава Парижъ 4. Въ 21.30 ч. Народното стопанство—Спи реца и ще се върне от
Живота й, прави я непромо Леонъ Блумъ и членоветгь насъ, съ държавенъ секретарь ново на гарата, за да по Каролъ, князъ Павелъ и Бести — нпщо, което се прави
каема, сь трайна лъскавана,
нешъ ще приежтетвуватъ въ отъ всички модерни полити
закрепва целта на кожата. на новия кабинетъ напус на транспорта—Берусъ, на ми срещне
югославянския Турну Северияъ на освещава чески хора, които не живп>не оставя никакви лекета.
князъ-регентъ
Павелъ. нето на новия ромънски па ятъ въ затвореность или не
дворецъ. ните-Ремвдие.
И нпколкократно е по ако- наха Елисейския
На
пощит-fe—Жербие.
номиченъ отъ всички други Леонъ Блумъ прие журнаПредъ Двореца бул. на пКа раходъ „Каролъ II*. Следъ о- прикриватъ мненията си
в
На
земледЪлието—
Моне,
съ
Съ почитъ: Кръстю Паотухоаъ
кремове.
ля
Викторией" ще се произведе
лчетите и съобщи състава на
държавенъ секретарь на зем- го нъмъ парадъ на войскитп, свощаването ще има разходка
Писмото носи дата 3 юний
Продажби аа Варна при новия кабинетъ:
салонъ .ВИЕНА", улица
на който ще приежтетвуватъ по Дунава.
—М ръ председатель и м ръ леделието — Льобе.
Правителствената
криза
бързо, при пълно спазване
отъ членоветпг на новия
пределението

ебала разрешена
извънредно Посрещането на Бенешъ и книзъ Павелъ. Парадъ на войските Какви
на трабициитп.
Повечето обЪдв и банкети ще бжяатъ лааени. Шестгодишнииата отъ възкачва
1ондонъ4. На тукашникабинетъ еж нова хора. Раз нето на краль Кароль върху престола. Тържеството въ Турну Севевестници съобщаватъ
на
портфейлите
рннъ. Разходка по Дунава
1 Техеранъ за едно пред Парижъ 4. Кабинетътъ моа и Фрвнсоо де Пешанъ.
Букурещъ 4 . Всичко въ краль Каролъ, князъ Павелъ и
ящо посещение на пер- Capo д н е с ъ п о д а д е фо Държавни мри безъ порт Букурещъ отъ двесъ се нами Бенешъ.
Въ ежбота следъ парада
гския шахъ въ София, рмално оставка и о щ е фейли — Полъ Форъ, Камипъ ра подъ зоака на предстояща
краль
дава обгьдъ въ
Шотанъ
и
Виолетъ.
пградъ и Букурещъ.
та среща на тримата Държа честь Каролъ
тази вечерь
Франция
на своитгь височайши
М-ръ
на
народната
отбрана
Нахътъ има намерение има ново правителство
вни глави отъ Малкото съгла гости. На-обгьда ще приежт
подпредседвтель на Мин. съсе бави по дълго вре — това на Леонъ Блумъ. иветъ
щеиие, която ще се състои па етвуватъ членоветп на пра.
Доладие.
вителството, дипломатичесвъ балканскигв дър- Въ 6'20 часа членове
6, 7 и 8 юний.
-.-*»•—>—.
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щЦарь Борись" 16,
1-876 0
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безъ портфейлъ Леонъ Блумъ, — На търговската марина
съ държевни сеиоетари Дор Ташо.
На търговията — Полъ Бастидъ.

шип юни .ш ип>" 11
Габрово на Бр. Георгиеви

клонь София
съ фабриченъ складъ трикотвженъ мвгвзинъ
II

ЕРНО МОРЕ"

Варна подъ хотелъ Копъ ул. Преславска
За настоящия летенъ сезонъ пуска чрезъ склада
си Варна .ЧЕРНО МОРЕ" Дамски комбинезони
копринени, дамски килоти копринени Румба, дам
ски и детски килоти мерсиризирани и рае кумов,
мжжки кетенъ рае ризи, мжжки пике ризи, мжжки
вълнени летни ризи, Мако екстра фланели и гащи,
интерлокъ, както * много други отъ произведени
ята на фабриката винвги на лагеръ въ склада
•ЧЕРНО МОРЕ". Посещенията не задължвватъ
нъмъ покупки. ЗА НА ЕДРО СПЕЦИАЛНИ
ЦЕНИ И УСЛОВИЯ
1-939-4
Отъ склада гЧЕРНО МОРЕ"

НашшШ i viaasri
на ауденция при Царя
София 5. Негово Величест
во Царьтъ вчера прие после
дователно на ауденция преби
ваващите въ столицата начал
ници на провинциалните гар
низони.

Гръцкиятъ краль штшшшт

ше направи обяколка изъ Тракия
и Македония
Атина 4. Кральтъима наме
ОТЪ ДНЕСЪ.
рение да направи тия дан
една обиколка изъ Тракия и
Македония.
Н АВЕ
Обиколката ще се приключи
1 во
съ едно посещение въ Кукушъ
Салонната
сензация
на 21 ювшй, когато е годиплявата отъ гольмата битка
при Кукушъ презъ време на
световната война.

Вмпсто да ходчте до гарата
зя бележки за пжтуване съ на
маление по Б. Д, Ж Агенция
Преди няколко дни неизвес .Стрела" Муссалвта ги прите
тни крадци еж влезли въ обу- жава и можете да си вземете
щарница „Луна" на Янко Сто- отъ Агенцията срещу 3 лв.
иловъ, находяща се до петъч
ния паззренъ площадъ. Tte еж 1а",кЛАШИМ ГЬ АЛйШАХЪ
задигнали 9 чивта нови обуща, НА БЪЛГАРИЯ" реклами се
парчета гьонъ, кожи и некол- пряематъ аъ администрацията
ко кроени обувки.
Крадците не съ заловени. иа „Варненска нозина". 1-10

Обра обнпа в* Вар

ЮТЪ Д Н Е С Ъ

a n n e i a №691ИРШ. 2 шшт
Д Н Ъ Ж Ъ
I

Н-ро

Социалната

драма

Ниш Морти м еръ ш т и
сь

Съ голЪния немски артистъ
героятъ отъ филма
„МИХАИЛЪ СТРОГОВЪ"

Я д о л ф ъ Волбрюкъ

Жуана Крауфордъ
и
Робертъ Монтгомери

Нъмъ програмата-. Свптовенъ фоксъ прегледъ.
Цени народни отъ
б до 11 лева партеръ

Стр. 2

НтаЛпипГКНТи K l i ОКОЛО и Ш Ъ И № №
Won еж двегЬ челюсти на клешитЪ. —- Стойвоетьта я възможностите на двет* че
аюсти огь национално и географжческо гледище. — Дейната италианска пропаганда
1* Египет*. Ролята на многобооймт» италианска колони въ Египетъ. — Горчмит*
макарони, подиесени на англичани* на границата между t-уданъ и Либия, — Изход
ната точи за едно нападение срещу Суданъ. — Въ какъвъ случай бма могли италмнцмт* да разчнтатъ ва успъхъ ори една война cptuiy Англия въ Източна Афри
ка. — Въпросугъ за моралния престшъ на Англия въ Близкия Изтокъ.

(Специална дописка т Р- Рарненсси новини*)

j b 5б7й

.Ввриоиски новиии"
Д

Н о

Д Н Е В К

Зитвщце дредъ буря
Дич/юмациято въ «вегоящи* мокейг* с е намира въ яочивдв, ЖеЬе
ва, ШЯЪ толкова разгорещени <ловестии specTPWtH, въздъхна еъ <И5лекчеиие. Я0*сински»т*- въ прост» е'
Най големи листа на свЬга жинв, а на широчина до 5 40
сложенъ въ рафговет!». препълнени
метра. Туземците си служатъ
съ папки и документи- flip него ще има палмовото дърво огь.ро съ т*хъ, за да си правятъ ко
да .Иная*. което расте побръсе разисква въ близко бждаще.
Политическия живот* на Фран roeei-fe на рЪката Амазонка. либи.
На трето место идва коко
ция се развива подъ знака на пре- въ Южна Америка. НейнигЬ
говоритгъ около образуването на
совата
палма, чиито листа доновия кабинет. Германия мълчаливо листа достигатъ на дължина
на дължина до 9цейлонметра
наблюдава хода на палитическитгъ не помалко отъ 15 метра, съ стигатъ
д
ъ вид1>
И
събития и чака само удобния мо- вдна ш и р о ч и н а
отъ 3*ска« •палма
' У има толкова
„« -.,..*,.,
грама
ментъ, за да хвърли нова бомба на
безпокойство вь сърдцето на Евро до 3"50 метра
дни листи, щото 15 до 20 ду
па, Римъ ликува, още една стгтка
Листата на цейлонскатв пал ши могатъ да се подслонятъ
и... Мусолини ще осъмни божество,
за голгьмо неудоволствие на Джонъ ма достигатъ до 6 метра дъл- подъ единъ единственъ листъ.
Буль, които се облива въ поть преди
да еж настъпили голгъмитгъ tope>
щини. Въ Белгия, отъ последнитгь
избори, които донесоха едно зна
Въ нгьког
западно-европей
чително увеличение но комунистиНа годишното събрание на
ческитгь гласове, стана ясно че и
ска държава започватъ вече
Вашингтонската
академия
на
вълната на фашизма приижда. Ateда употргьбяватъ изъ фабритрия велва страхъ. Едни се пла^ нвукитЬ професоритъ- Коркъ и
въ мобил
шатъ от* връщането на Хабсбур* Лорънсъ направили едно сен китгь — най-вече
гитгь, друга отъ присъединяването зационно съобщение. Tfc yc-наша промишленостъ
и тая
на Австрия къмъ Германия. Държа-.
на
мекигть
метала
—
специ
п-Ьли
да
превърнатъ
платина
витгь отъ малкото съглашение, чуечукове.
ствуващи повея на ревизионистичния въ злато, като еж я подхвър ална каучукова парна
вгътъръ, се събраха въ Бгълградъ за ляли на действието на атомна
Тия чукове не са но намаляда обелдятъ днешния политически бомбардировка, при напреже
ватъ количеството на израз
моментъ и да опредгълятъ своето
поведение. Като ехо отъ това съве ние на електрическия токъотъ ходваната
енергия, тъй като
щание дойде речьта на югославянс- 11 милиона волта.
см
гъвкави,
но премахватъ и
кия
министъръ председатель, г.
Безъ съмнение, научното шума.
Стоядиновичъ, при откриването на
значение на тоя успехъ е из
радикалския конгресъ:

О г р о м н и листа

Единъ лгькарь вь TOBQJ
Канада изобретилъ една *Г
трическа лула, която п^
на въглеродния двуокисъ *;
кова вреденъ за т/ьлощ!
прониква въ бгьлитгь дроМ
Изгарянето
на 'т„Л
става посртдетвомъ еМкм
чеЬки токъ. при което ttr
лъчватъ благовонни изпарш
Димътъ се поглъща ощ1
шача по обикновения наш
Изобретательтъ е uam
тилъ два вида лули: -. $1
има формата на обикновен!
лули, а другата е въ форщ
на лампа за маса и е снабк
съ шъколко тръби, отъ ш
могатъ да пушатъ по нпщ
души едновременно. Тчяц
ритп, лули ся. предназко.%
за гости.

Кайро, юний, 1936 г.
На югъ отъ това непроглед по силата на което единъ знвно пвсъчно море се намира чителенъ трижгълникъ земя
пустинното високо п л а т о билъ официалнр признатъ за
Джилфъ елъ Кебиръ, непрохо италианско владение- Това е
димо освенъ за аеррплани, трижгълникътъ, обхващащъ из
менаселено и неизследвано. вора на Сара и по-голвматв
Въ тая посока не би могло да честь отъ Елъ Овената. Много
се отчайва нападение, поради отъ европейските дипломати
грлвмото и почти непроходи по късно не веднъжъсе изказ
мо разстояние. За да може да ваха съ подбивъ за тая пустисе води на това мъсто война, на „придовивка" на Италия,
би трвбвало да се изнамврятъ обаче англичаните съ горчеви
други начини за водене на на съжаляватъ за това кжече
войната въ пустинята.
пустиня. Игалиянските войни
Следъ като се измине това ци. отъ своя страна много до.
пространство, идваме до втора бре знаятъ цената на тия пвта интересна точка по грани съци. Въ сжщность, тв еж ре
цата между Египетъ и Суданъ, дича оазиси, опора за евантуотъ една страна, и италиан лно нападение. Като изходна
ската область Елъ Овенота — точка за едно нападение сре
отъ друга. Това е единъ ма- щу Египетъ, Елъ Овената нвлъкъ скалистъ масивъ, 2.000 ма голвма стойность, поради
127) Кой английски dj
метра високъ, който отъ вре голвмвта си отдалеченость
жааникъ
по рано ебиль]
ме на време привлича дъждо отъ най-близкия египетски оа
Отъ друга страна тгь об ричачь на шега .Моноклъ
вънредно гоггЬмб, обаче отъ
вете, съ оскждна растител зисъ — 800 клм. Обаче, като „Цельта на външната политика на практическа гледна точка то, лекчавать и
обработването
ност ь. Требва да се подчертае, изходна точка за едно нападе нашата партия е запазването на за сега поне, е безпредметно, на мекитгъ метали, съ чувст на Чеймбърлейнъ* и зош
128) Кой вь миналощ
, . ." но . . . „Югославия нъче до скоро тоя скалистъ ма ние срещу Суданъ, Елъ Оае мира
повърхность,
която предприемалъ
ма да отстжпи нито педя отъ своя защото никой нема интересъ вителна
срщу Ани
сивъ минаваше за една съ ната предсталлява изгледи за та територия,тя се обявява противъ да превърне платината си въ лесно се поврежда, ако се
стопанска
мгьрки по
вършено неизследвана область. твърде голвмъ успвхъ, тъй кв ревизионизма". R има н-Ьколко дър злато.
удря съ метални чукове
на тая, които сега Ami
Така поне миелвха англича то пжтьтъ къмъ населенитв жави, които мислятъ пъкъ: безъ
И • • • ! — • И — Я — — — — •
ревизията
на
догопоригв
н-вма
миръ.
предпоае срещу Италия}
нитв.
краища е много по-крвтъкъ. Политическия небосклонъ въ Б ь л .
129) Коя държава е
Преди 13 години група ан
Суданъ е местото, кждето гария значително се проясни. Дърначинг, по който била правена провпрката
на голпгма по проетранстц
глийски офицери предприели би трвбвало, въ случай на итв- жевния локомотивъ скоро, по всич Скандалниять'
кантари и теглилки въ Орпхово. Накъ е било
ограбвано
изглежда, ще влезе въ нормални
Англия, или Югославия?
пжтуване къмъ Елъ Оаената, ло английско война, да се сре ко
гражданството.
релси. Въ нашата западна ежеедка
Презъ време на продължител щи атъ челюститв нв италиан политическата пролъть настжпи
В .Ново слово", излизащъ всЬкиго по 15—20 лева, безъ Отговори на по рано задк
ните си изследвания, срещна ските клещи. Изхождайки отъ много по рано. Дамянъ Арнаудоде издаде" квитанция за тая
нате въпроси
ли всичко на всичко само пет Либия, преди да се стигне до вичъ съ куршумигъ отг. 6 мартъ се въ гр. Оряхово, пише след сума, мотивирайки се, че тия
опита
да
отм-всти
стр-Ълкиг-в
на
по
ното:
тима полумъртви отъ гладъ Суданъ, трвбва да се измине литическия барометъръ. но не мусе
взема, за да плати пре
124^ Черниятъ цвъть не
туземци — числящи се къмъ значителенъ пжть изъ пустиня отдаде. Евтичъ вече е развенчанъ. —Тия дни градъгъ ни 6Ь посе- пари
воза
на
държавните драмозе, асекяде въ свЬта рзщ
тенъ
отъ
контрольоръ
по
мЪредно скитническо племе.
та, обаче тях пустиня е добре Въ ооследнигЬ месеци Гърция се ЛИШИ
съ които проверява частните
Преди три години ноаа гру позната, тъй като много често отъ трима голЪм! държавници, ао затуй кит+з и теглилкит-fe. И както му А зе тоя превозъ е платилъ жалейка. Въ Азия и Щ
па английски офицери пред е била пропжтувана и проучва пъкъ водитъ- на политическата рЪка не е реда, започна чов+зко рабо само 60 лева. Колко е съб- преобладава б-влйятъ цЩ1
приели повторно пжтуване към на. На това мвсто границата пренърлятъ брътоветЪ. И Турция е реши та. Но такава една работа, че ралъ обаче, никой не знае. облеклото, йредназначей
да разваля спокойствието на иЪкои писна и малко и големо. Ос
изрази жалейка. Въ Дай
Елъ Оаената. Тоя пжтъ никжде много често се е мвнила. Въ ла
държави — постави въпросътъ за укре венъ че върти хората по ня Вследствие намесата на нашия
Изтокъ въ знакъ на жал;
жива душа не срещнали. Сега сегашния Суданъ въ миналото пяване на ПродивигЬ, който наредъ съ
английскитв офицери били ебисинскитв царици еж си има много още пъпроси, ще чака своето раз колко дни, за да имъ провЪри редакторъ, контрольорътъ при се избирагъ Гдруги ф
решение. Микистърътъ на външнитъ- ра единъ — два кантара/ но ги заминаването си, предава на Тока нвпримтзръ, въ Ял!
снабдени отъ своето правител ли свои блескави дворци.
боти на нашата северна съседка наново подложи
на такъвъ обиръ, кмета една сума отъ 104 лева най-често се взима ' син
ство съ картечници, за да мо
нарами
пжтвическктъкуфари,
Още
1.500
години
преди
какъвто
не
сме виждали до съ списъкъ на неколцина тър цв1атъ, въ Китай — жьлгк
гатъ да се движотъ свободно
Русия, въ лицето на Максииъ Литвнновъ
изъ цвлота область, безъ да Христа, отъ Суданъ египетска се опитва да играе помирителна роля въ сега. За нищо никаква поправ говци, за да имъ бжде повър н^кои европейски дърт
буржу&знитъ- страни — защо ли? Нали ка човЪка те праща при май- нато взетото въ повече.
бждатъ изложени наопасность та царица Хачеспутъ е доби \/ге-д1лечяия~йзтокъТ|д»атъ~11р6дължйпрезъ среднит-в etKOB* «
вала .зла1а_и._.иепрячвгй„,й>,
ЗДмиягть.— и в л м я д ш й инита.n r i J U D 4 3 b l D в бил В офйЧ
телни
ръижени»,
сведочащи
за
раздраз
нвкжде
съ
себе
си.Тояпослед
за своитв градини. Сношения нени апетити.
тв сенуси.
• . - • . • • - . ния скубе, споредъ случая. И ри за проверка въ града и нйя ца-Ьтъ за жалейка.'|
Англичаннтъ еж били твърдо та между Египетъ и Лбисиния И отъ пЪсгчнит-к арабветански полета скубе здраво! Най—малката му макаръ, че тия кантари му еж стаено зел&ниятъ цзъгь №
убедени, ,че Елъ Оаенага е никога въ миналото не еж идватъ отъ време на време яукотевйци, такса е 150 лева. Следъ като декларирани, контрольора на га не е означавалъ желе!
девствене земя, числяща се били прекъсвани. Между съ коиТоЧмущаватъ приятната дрямка на общината се намътва, за да тоаарва багажа си и заминава ЕвропейцигЬ еж възприет?
на нЪкжде Господинътъ не го рния цз^гъ за жайЬенв orv
къмъ владенията на англий седни държави много .често еж Женева.
СВ-ЬГОВНИГБ дъла се намиратъ за enpis тоя отвретителенъ обиръ интересува тоаа, че хората се
ската корона. Когато стигнали били водени войни за надмо сега
млянитЬ.
подъ знака на едно затишие'. контрольорътъ още повече се
на самия скалистъ масивъ, тв щие и зе владението на Су Но скоро ще задухатъ в-Ьтроветъ, амбицира и тормози хората га не могатъ да работятъ съ
125) Нещастната фрм
еж били дочакани приятелски данъ. Понвкога властьта на парцаливитв облаци ще се погнатъ по начинъ. че всЪкиму иде да тия кантари. Разбралъ самъ. кралица Мария Ангоанен,
Египетъ
се
е
простирала
чакъ
изъ
небето
и
тогава
бюлетинитЪ
че
поведението"му
го
направи
отъ група италиански офицери
отъ метереологическигв захвърли и кантаръ, и драмозе. невъзможенъ въ Орехово, кон ято завърши живота си HI
— явно доказателство, че ита до Хараръ. Други пжть вледи издавани
станции на цвлия сввтъ, ще гла- и търговия, па да се праждоса
чеството
на
абисинскитв
царе
трольорътъ оегваи наполовина логината на 16 октомврий,!
лианската шпионска служба въ
сятъ:
кждето
очите
му
видятъ.
Ку
година, предъ лицето ш
Египетъ действува о т л и ч но. се е простирало д е л ч ъ на се- «Буря, страшна буря се задава!.., риозното тукъ е, че контрольо работата си и замина.
ртьта се е държала многол
веръ
отвъдъ
сърдцего
на
Су
Все
е
било
обиръ,
все
е
Англичаните еж емвтали да
р
а
който
идва,
за
да
прилага
Тоню
Беобата
бро.
Последните й думи а
било безсрамие, все е било
стжпятъ въ Елъ Оаената на данъ.
закона, самъ върши беззако тормозене и гавра съ гражде- ли отправени къмъ пай
английска територия. Игвливн- Сегашнитв граници между
ния. При провЪрка отъ общи нит-fe, но такава до сега не е предъ когото се извинил»
цитв имъ доказали, че Елъ Египетъ и Суданъ не еж по- б годишното
ната, оказва се, че майстора, бивало.
гдето неволно му нвеш
момиченце
Овената е твхно притежание. стари отъ 40 години. Какво
който той е давелъ съ себе си
к
р а к а . Марня Лнтда
На гоститв англичани били чудно тогава, че нвкои евро
Шьрлей Темплъ не е ималъ майсторско свиде
родена
презъ 1755 годии
предложени макарони, запър- пейски държавници замислятъ
телство. При една повърхнос
получава
била
дъщеря
на австрий
жени въ кокосово масло и тв отново да ги измвстятъ?
тна само анкета отъ общината
императрица Мария Тере?
еж били принудени да потисЕдна нова война въ Суданъ
се указа, че майстора за три©]
126) Първобитнитв н8р(
нвтъ горчивия хапъ съ тоя ще се различава, обаче, ко
четири дни е взелъ къмъ десеть
дневна
заплата
еж имали обичай да поен:
италиански нвционаленъ дели- ренно о т ъ всички досегашни
х и л я д и леЧа за поправка
аъ г^оба на умрелия си(
катесъ.
по това, че срещу англичани Граждни ни се оплакватъ нв кантари и дрвмове! Самйзъкъ или глааетарь рвзш
Следъ като изяли макарони- те ще се опълчи единъ и сжщъ че общината не назначила до ятъ контрольоръ, при провтзр
щи. за които вързали, че
гв.внгличанигв потеглили къмъ неприятель откъмъ западъ и статъчно падпри'и, че кражби ка на кантаригЬ на търговциеж потребни въ задгробни
юго западъ —• къмъ оня триж- и о т к ъ м ъ
изтокъ — rfc на череши въ лозята заче т-fe, които работятъ на приста
животъ, като оржжие, V
гьлникъ, за който тв били ве дветв челюсти не клещитв. И стипи извъиоепно миого.
нището. е взелъ почти отъ
питие, коня му, сокол»,'
че напълно увврени, че е ан то не два съюзника съ своитв
—***""-•"•tiiilWlf Hill
т и н и untilчаийн
джийско
куче и пр. Ти
глийско притежание. Тамъ, оба неизбвжни по-малки или поуспъхъ.
зъкъ Изтокъ народитгь отъ
обичаи
еж имали и
че тв се натъкнали на нова голвми интриги, зависть, ли Все пакъ, трвбва да cs под десятки години насамъ еж съ
шит* прадеди; Когвто см«|
«интересна* изненада. Били и цемерие и надлъгвания, о две чертае, че много отъ фвкго- твърдото убеждение, че ако
приели християнството, *
тамъ причвкани по най-любе- части отъ една и еж ща воен рит-fe, които ще иматъ реши тргьбаа непременно да бмдат
зенъ начинъ отъ група итали на машина, поставени '.подъ телна дума при една авентуа/г подъ чуждо владичество то
нвлъ е да сжществувв об»
ански офицери, които едпнъ едно и сжщо върховно комай- н о в о й н а в ъ Суданъ, еж днесъ най-добре е това владичество
Да се раздава жито, но ^
р Въ Хонгъ-конгъ и на Ма- Wa се слага въ гроба, w
часъ преди това получили по
за днесъ неизвестни- Непрг, да бжде английско. Тава не е лаискит-Ь
даане.
острови е създвдена |разд«всло на приежтавуй
рвдиото нареждане отъ своето
м-Ьръ, не може да се предви никаква сила, която би могла
Въпросътъ се свежда, обаче, ди
специална държавна комисия т-fe при погребението или
началство да посрещнатъ при
каква
ще
бжде
ролята
на
да се изрази въ числа, но ако
ятелски английскитв офицери къмъ това:
въздушното оржжие, ако го се дойде до изпитание, тя би за оорба противъ продажбать менигЬ.
—
Дори
и
дв
се
срещнатъ
на д<ща въ робстяо отъ стряна
и да ги гощаввтъ съ макаро
употр-Ьбявв на единъ само отъ могла да упражни
значително ни родителите имъ. Поедвижда
въ
Суданъ
челюстит-fe
на
итани/....
противницигЬ, както бЪ въ влияние и да отслаби клещи
Тая втората точка представ лианскитЪ клещи, какво ще се Аоисиния, о и двамата против тгь, дори и съвсемъ да осуети се наказание отъ 6 месеца
затворъ и за купувача, и за
ници.
лява една сжщинска дупка въ постигне чрезъ това?
действието имъ.
продавачо.
пустинния пвськъ. Преди око Защото, докато на северъ си
Друга една неизвестность се
Отъ
друга
страна,
напослеостава
саободенъ
достжпътъ
ЙЙ Маи-много електрически
ло 40 години единъ шеихъ на
крие звдъ въпроса, какви въз
поведението на Англия железници въ Европа „ма
сенуситв наредилъ войницитв по море, докато Англия ще можности ще има моторизира дъкъ
1
зъ Палесгмяа раздразни до
му да копеятъ въ пвсъка, за има възможность по море дв ната войска при воюзано въ гол-Ьма
Италия _ 4 500 клм. Д о края е филма, който wfi «У
степень
арвбитЪ
отъ
си
достевя
войски
и
военни
Т в Г ДИНв а ъ
мило и голп>мо
да търсятъ вода. Изкопните
^Рмания ше
густинята. Снабдяването съ
Близъкъ Изтокъ, Еги бж И в т1 "
работи траяли пълни две го припаси, винаги ще има въз бензинъ, съ хрвни, съ вода по цЪлия
петъ, Либия, Триполисъ — по клм. Франция има общо 1,965
дини презъ което време ра можность да разтвори челюс въздушенъ пжть нв стотици целото
северно крайбрежие клм. електрифицирани ж. п
тите
на
клещите.
За
да
стане
ботницитв били снабдявани съ
кияометри--сжщо така е единъ на Африка до Гибрвлтаръ линни, Аастоия _ 7лц
войници и офицери, »оИ,°
тоаа
невъзможно,
потр-Ьбно
е
вода и храна чрезъ камилски
вълросъ,
звдъ
който
се
криягъ
Италия ловко използва това Оъ Швейцария еж електрифи взели участие въ seese"'
кервани. На една дълбочина непрем-Бнно да бжде огкъснатъ много неизвестности и много враждебно
нестроение срещу Цирвни 75 н о с т о отъ жеяез но Межджурия.
,
Египетъ
отъ
морето.
Това
отъ 60 метра най-после било
изненади за едната или дру Англия и не е изключено и ниците.
може
да
стане
само
ако
итаЕй
Въ
ланинградскаг»
желъз.
открито търсеното съкровище
гата страна,
въ това отношение да с * на-'
ласть действуватъ по Н" ,
—вода. Това именно придава лианцитЪ)усп1зятъ да завзематъ
Въ Индия годишно
мЪримъ предъ изненади пои
крайбрежието
по
линията
МаНе
малко
важенъ
е
и
въпро*
уми щемь 10големи санитари"
толкова голвмо значение на
ротъ
надъ
6
трухъ-Александрия и ако ус сътъ за престижа на дветгь едно въоржжено стъкновение
ропланв, снабдени с* ъ {
тия дупка, наречена Сара.
отъ
гладъ
и
л
и
Т
т
Г
Ж
пЪятъ да затворятъ успъшно
Безспорно,
напосле между Англия и Италия.
лекарства и пособия s« ь^
Една година следъ изяжда южния изходъ на Червено мо страни.
П Р 0
дък-,
Англия
изгуби
много
отъ
Д-оъ
Катибъ и ^ а Г а н Г
- - - не първа помощь. -> j
нето на макаронитв, между И- ре приАсабъ и Бабъ елъ Мен- своя. досегашенъ np'e стаж ъ,
кретко време тв еж06Sl
пЩ
толия огь една страна и Ан дебъ. Такъвъ единъ опитъ, тъй като прояви
ав
г ЩеШпаЯзл0 Г°Т0
нерешител
въ
ленинградската
J
"Р
^елс
ео
в-къ ^ВАРНЕНСКИ Н0ВИНй милГо^ § в е Я Н а с У м е отъ г64
глия и Египетъ — отъ друга о б а ч е ,
шй
англ;:чкнитъ- го ность спргъмо Италия. Но ьъ
клиниша
недъ
150дУ
.2
било постигнато споразумсниеосм*татъ като оежденъ на не- Египетъ, Суданъ, въ цгълия Бли е първякть българска прозин- милиона йени, р е в н и на около болни и ранени, огь 1
цвалелъ еиедневянкъ
'милиардъи700милионв j,," e B коаища на стрвната^Чя
КВГО НйГ а
Р Д« на ония японски

] Ш ОТЪ ШТШ . ,

mm mm
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t чайни ааведеная, подземни трусове, надземни бунтове и рево'дюцяи. Иипераалазъмь. величие и . . . вЪчво смущавано
свЪтовпо спокойствие
ia ецнв страна въ света, онно население не е могло да
з винаги щ е смущава св-fe- се побере въ островите. Ето
отр спокойствие. Една стрв. з а щ о японския милитаристи
(ъ'която хората с е плодятъ ченъ духъ с е насочва къмъ
ързинвте на австралийски континента. И Япония не звки и за ,да не се задуша к ъ с н е да се настани въ Азия.
въ твсната островна те- Величието и възхода на Япо
рия, требва д о отплуватъ ния започна подиръ световна
.континента. А това от- та война. Т я ' използува раз
ане и това разчистване на слабването, което настжпи по
: винаги е било съправож- всички ф р о н т о в е
въ
отъ кървави сражения и европейските страни и ведно
1И> И тая страна е страна съ Съединените Щати, друга
та изгрева щето' слънце, една мбщна държава, израстпата на чайните заведения нала следъ войната, с е спусна
хубавите гейши, страната на ловъ за богатства и земи
одземнигЬ трусове и но въ азиатските страни.
емнйгв -бунтове, преврати
О щ е презъ китаискояпонслюции—Япония, която н е наричатъ о щ е Англия на ката война презъ 1895 г. Япо
ния завзе островъ Формоза.
йв.
Следъ руско-японската война
ония е една отъ най мла- (1905 год.) тя се установи на
империалистически стри южната часть на Сахалинъ, а
«опърлило крилете си въ презъ 1910 г. японския кракъ
ЪЦИГБ на световната вой- стжпи въ Корея. Но най-голЪмъ
следователно, е една сила, УСП пХЪ ЯПОНСКИЯ МИЛИТОрИЗЪМЪ
звска, военна и индустри зврегйстрйра съ окупирввнето
, отъ международно зна- на Манджурия презъ 1932 г о д .
е.
И отъ тогава д о сега, Япония
ъ 1637 година, когото тя е една отъ най-сериозните
рояла едва 3 0 милиона съперници на Англия . въ Да
ли, днесъ, само за триста лечния Изтокъ.
ни, тя е утроила своето
Днесъ Яаония има следните
о население. Много есте
io е, че това многомили- владения:
Повърхности
ВЪ KB. КЛМ.

382073
35793
36689
220740
3753
670048

Гжстота

Население

171
128
8
95
?
—

64450000
4600000
300000
21050000
1328011
91728011*

g Хроника
Довечера пристигатъ въ гра
да ни една група поляци, коя
то ще летува въ полското по
чивна станция. Това е първа
група отъ голямото число по
ляци, които тази Години ще
преетятъ Варна. Снощи зами
на до посрещне групата на
границата бившия пом, дметъ.
Герчо Герчевъ

Въ недгьля 7 VI т. г. сп. кл.
.Варна" кани членовете си на
извънредно събрание въ 10 ч.
сутриньта въ клубовото си по
мещение— ул.„Миладиново"№
102. Дневенъ редъ: 1., Попъл
ване настоятелството. 2. Разни.

. . . .

т
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коопер. производство продава на едро представителство

О Б Щ Ъ ПОДЕМ"Ь
ЦЕШ

Телефонъ 29-41

ИОНИУРЕИТИИ

мт швг
Варна—телефонъ № 20 62

'емонтиранъ, кова ет
ична мебелировка съ
'ечаща топ/ш а стуена вода, съ бърза, ча
та и вежлива прислу
ш, говорятъ се чужди езици
еви достжпни за всекиго
сички посетители нзказватъ
задоволствоm си

РАДИО ВАРНА

Роднтелско-учителска среща

Поде се нова инициатива.
този пжть отъ другъ.
Той помисли, че подире му
ще тръгнатъ и мждрите. Ос
тана излъгонъ, обаче. Мждри
т е н е тръгнаха, не защото тЪ
хното честолюбие не ймъ п о з
воляввше да му дадатъ необ
ходимото съдействие, а защото
го знаеха, че хитрува. Така и
изл-взе.

дителско учителска среща въ
училището св. Методий.
Първото нЪщо, което напра
ви отлично впечатление на вси
чки б е образцовата уредба на
училището.
Благодарение умението и
труда на енергичния главень
учитель r-нъ Д и м . Василевъ,
училището се държи въ обра
зцова чистота, украсено е съ
хубави картини, които правягъ
обстановка гв мила, уютна и
извънредно много допринасят.*'
за естетическото и възпитател
но въздействие върху децата.
Срещата се откри съ х о р ъ
отъ учениците, дирижиранъ огъ
самия главенъ учитель, като
б е х а изпълнени.неколко наро
дни песни, химна нв Царя и
др., кждето сжщо проличава
ше разбирания и а м б и ц и я , . з а
да се създаде у детето онова,
което действително затрогва
родителя.'
Последваха .неколко декламации и дуети,, изпълнени от
лично отъ малките питомци.
Отлично впечатление произ
веде и сказката на r-нъ Ст.
Лефтеровъ учитель въ у щето
»Кн. Борисъ" на т е м а — . Д е т е 
то като обектъ на училищно
и обществено въздействие*. ,
Съ цветистъ езикъ и г о л е м о
разбиране се изнесе.предъ, р о
дителйте този отъ големо зна
чение тема за формиране на
човешката личность.
Хвала на подобни учители
общественици!
- Радитель

Радио - София

следните сказки:
На 12 т. м| вторникъ въ 20-55 ч.
Председателя на на Б. Ti С. д-ръ
ni П^евъ — .Туристическо ДБЛО"
На 13 т. н. ср^да въ 20'50. часа
писателя Ангелъ Каралийчевъ—,|Р6дина-откъси посветени на българ
ската природа".'
Hf» 14,,т. _м. четвъртъкъ 12-50 часа
поцпредс. на Б! Т, С. Киро Китовъ
—.Наука-Туризъмъ.
На ID т. м. петъкъ 2030 часа пи
сателя Дим1. Пантелеевъ — „Вели
ката планина".

Парижъ 4. Леонъ Блумъ
заяви предъ представителитгь на печата, че кама':
рата ще заседава непрекъс
нато, докато бждатъ гла
сувани всички работнически
законопроекти,
Децата отъ основното учи
лище »Св. Ятвнвсъ" днесъ з а 
минаха на екскурзия въ село
Девня.
1
,
Да се явятъ въ Варненска
та община следните категории
лица нуждвющите се отъ о б 
ществено подпомагане: сираци
отъ 2 д о 14 години, слепи и
глухонеми д о 18 години и н в д ъ
18 години и трето старци —
крайно бедни и безприютни.
Това се отнася само за лица,
които нематъ възможность с а :
ми и чрезъ помощьтв не свои
близки, задължени по законъ
до се грижотъ за тяхната из
дръжка, да задоволяаатъ свои
т е потреби.
,г
Конкурса
за говорители при.
Рвдио-Варна щ е се произведе
утре — сжботв, 8 чвса с л е д ъ
о б е д ь въ студиото на радиото.
Всички кандидати точно в ъ
определения часъ щ е т р е б в а
до се явягъ въ студиото

Четете в.

«Библиотека Варненски Новини"

663

опечаленитт

ОТЪ ВАРЕНО МЛЪКО

ул. Габрово 23.

каза да подпише, ако не бж Общински^ тевтъръ. Цени: 1 0
датъ поканени да подпи д о 4 0 лв. Билети при Нвсата
ШАШ ЩаЬненЦи % групата не театъра.
„Орачъ\1ичевь отказа. Фронтоветгь ся. налице..
И така, вгрратр инициатива
се отпачна отъ Гичевъ, Сми... Яечерь .
, , ...
лооъ, Григоръ В а с и л е в ъ 19.30 Народна
музика вокалент. концерт>
ГейоЬъ й П а с т у х '6 в ъ. отъ гца^Пенкова,
учителка девнч, гиЦанковъ по принципъ н е . се . чяазия,
присъедини, защото не иска 20.30 Коицергь на духовата музика на 8
дружина кай. Инколовъ,
да възкресява .фалирали по 21.00
Лека и .танцова музика
литици".
21.20 Новина и съобщения
Б, Р. Д о б р е би било да се 21.38 Прод. леца и,танцова музика.
~.
подложи на по-щироко обеж- , JJ2.00 Itpaftля .предаването..
ждане постжпката на бивши
т е партийни водачи; за да се
изясни основно единъ въпросъ,
случай агитационната седмица
който интересува живо цЪлия н* ПоБълг.
Туристически Съюзъ! предъ
български йародъ.
рвдио-София, ще се произнесъть

въ страната. Тази инициатива
пропадна безвъзвратно, първо,
защото Гичевъ хитрува, и вто
ро, защото стана споръ, кой
да поднесе писмото на И. В.
Царя. Пастуховъ, който пре
тендираше да го занесЬлъ,
виждайки, че това не му се
отдава, реши да се оттегли
отъ делото, защото не искалъ въ училището св. Метода — Варна
отново да става „иатраникъ". На 29 май т, г. се състоя ро

ЯНКА ПАНКО И0ВЕВА

Отъ

.

Коопеоатв штш

Кино Ранковъ днесъ прожеткйра изключителна двойна ошнвявшншншнншннни
програма 2 премиери новедвнтунгъ . , . .
нъжъ 1 . , Я з ъ бЪхъ Джекъ Мо- Най-гениално о
ртим^ръ* 2 . .Никога вече ж е  дете на свъта
ни".
Цени народни отъ 5 д о 11 е 6 годишната
като прибавимъ къмъ гор-Япония, който планъ е билъ
ШЪРЛЕИ ТЕМПЪЛЪ
г таблица и владенията предстввенъ презъ 1927 година лева партеръ.
наскоро въ филма
Австралия — тихоокеан- на императора отъ бившия
СПЕЦИАЛЕНЪ
дамски
т острови (Каролина, Ма японски министъръ председафризьорски салонь „Йоана"
ш и Маршалскитгь остро-тель Твнака.
:ъ повърхность 2,149 кв. Първата часть отъ тоя планъ ул. 6 Септемврий"', срещу
църквата ,Св. Никола" —
и население 69,626 жи *' окупирането на Манджурия електрическо
съраз
(, то японскитгь владения е вече реализирана. Остава лични апарати,къдрене
авшвмяпнинаивнннпш
най-трайно
ь възлизатъ на:
СИГУРНИ СЖ ТИЯ, които
да се постигне втората часть и красиво, по желание мо
шрхность 681197 кв. кла. — окупирането на Монголия, же и комбинирано. 1-981-0
предварително
еж записали би
деление 91,797,637 жи и третата часть — окупирането
лети
отъ
Държавната
лотария
I, .-.'*'.' . . . . . " .
'Граждани
се оплакватъ, че пра агенция „Стрела", Мусанв Вдадизостокъ.
збира се, японския милирибните хали, еж вече съвързъмъ н-Бма да спре д о
Има една страна, която е шенно негодни за ц-Ьльтв си. лата. Затова побързайте да си
. Следъ окупирваието на позната на всички като страна Т е з и хали се налага часъ по ангажирате за lV-тия делъ отъ
щурия, тя е хвърлила о к о но изгреващето слънце, стра скоро да с е съборятъ, защото билетите на Държавната ло
Монголия. Споредъ све- на на чайните заведения и на налагатъ града ни предъ чуж
тарня в то само отъ агенция
йга на единъ французки хубввите гейши. И тая страна денците.
„СТРЕЛА". Тамъ само сте си
•шкъ окупацията' на Мон- е Япония, която винаги щ е
я е втората часть отъ смущава световното спокой
На варненското пристани гурни да купите и се осигу
Бертонъ щ е пристигна днесъ италианс рите съ билети.
но политическия планъ на ствие.
кия параходъ „Албоно", който
шт
ще товари около 1000 тона
Панихида
резни храни, З а днесъ други сот п е на прочутия Дели 9Р
мвнъ въ местностите „Теке
параходи
не се очакввтъ.
Измина една тъжна година отъ скжпота загуба на непВарна е чистъ отъ всекакви Махзаръ Паша" и .Демиръ
илнмата ни* съпруга, майка й мамйнка
инфекциозни болести и епиде Баба" съ евтинъ превозъ на
отобуси.
мии.
ози случай но 6 юний (сжботв) 8 чвса сутриньта щ е се
ужи панихида на гроба й .
Поканватъ с е роднини, близки и познати да приежтетгь.
Варна, 4 юййй 1936 година
Дейната на едииъ гробъ"
666
квлинъ

*

до НВЩря. Защо Ал. Малнновъ откязалъ да подпише меморандума.
Само за възрастни и з а
Поведението на Ал. Цанковъ
ония, които много обичатъ д а
се см-Ьятъ—това е крайно ду
В-къ . Д н е с ъ " въ броя си отъ Гичевъ, който мислеше, ховитата ориенталската опера
4 юний, следъ като оежжда че излъга стария политикъ .Любовъ въ Харема" която щ е
. о б х о д н и т е движения" на на и държавяик Малиновъ, отъ бжде представена само ведшите политически мжже прй своя страна майсторски бгь нъжъ днесъ петъкъ 5 юний 9
подхлъзнатъ, Малиновъ от-часа вечерьта въ салона на

разрешаване практически за
дачата за нормализирането на
политическото положение у
насъ (печатането на меморан
дума на Гичевъ и пр. въ б е л 
Пребивава отъ няколко дни
въ града ни преставителя на градския в. .Правда"), казва:
железничарите ртъ Унгария. —Знайно е, впрочемъ, че отъ
Той е дошълъ въ Варна за до известно време насамъ в/Ькои
проучи условията за летуване наши обществеай сръди се
то на една голЪмв унгарска събираха, за да обехждатъ
група железничари, които ще въпроса за „нормализирането"
пристигнотъ презъ този курор- на политическото положение
тенъ сезонъ.
Варненското българско училищно настоятелство съоб
щава, че записването" на уче
ници зв I отделение при на
родните първоначални учили
ща за презъ идната 1936/1937
година ще продължи До 10
юний т. г. Умоляватъ се роди
телите на деЦата родени презъ
1929 година да заведатъ деца
та си въ най-близкото първо
начално или основно училище
и ги запишатъ. Като йосятъ'
кръщелните ймъ свидетелства.
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Отпуща па воти, дър
жавни и общински чи
новници на ИЗПЛАЩА
НЕ обуща.
1 951-3

Заточениците приежтетвуваха на тази сцена.
твкв че женит% да си получатъ наказанието, за
гдето не еж издали тия, които се опитаха да бепатъ.
Жените се противиха, п о н е ж е
6txa
разтревожени отъ мисъльтп, ча ще бждатъ изло
жени на срама да бждатъ гледани отъ зато
чениците.
Една отъ ГБХЪ се унижи до толкова, «*е
коленичи предъ офицера и :поиска милосгь. Но
свирепиятъ ЧОВ-БКЪ я удари съ кракъ и тя падна на
земята.
— Хойде, съблечете се, догдето броя д о три,
ако не, щ е скжсамъ дрехитв^отъ аасъ и щ е зоповЪдамъ да ви биятъ съ нагайка.
Много заточеници -чувствуваха, че кръвьта
ймъ се вдигаше въ главата.
Леонъ, разяренъ, щЬше до се спустне отгоре
му, но единъ ззточеникъ го хвана за ржката и му
каза да не направи нЪкое неблагоприличне.
—Едно, дае . . . три1 извика офицера и каза
ците бЪха готови да се впуснвтъ върху женигв, но
т е захванаха д а се събличвтъ.
Офицерът не млъкна, догдето не се съблЪко
ха есичкигЬ голи, и после каза съ презрение'— Гледайте, колко честни еж вашите жени,
подъ удара н а нагвйквта се събличатъ, макаръ
че еж гледани отъ 300 мжже.
Но преди да се сети никой, контъ Сонорно
се спусуа върху офицера и му удари н-вколко
плесници, като извика:
—?Его ти приличната отплати, каналия, бихъ
те наказвлъ и друго яче, да не те считвхъ за
толкова доленъ!

— Лхъ, татко, вЪрвашъ ли, че а з ъ мога д а
оставя годеника си да умре въ заточение? Нали
му се закпехъ въ вЪрность? Обичамъ те, обичамъ
мама, но и Леона обичамъ; това, което щ е н а 
правя за ввсъ, требва да г о направя и за н е г о .
Не се мръщи, зная, че си добродушенъ и въ
душата си ми двввшъ право. Богъ щ е ме п о 
кровителствува и щ е ми помогне.
— Понеже оставашъ непоколебима при мол
б и т е на баща си, тогава предлагамъ да вървя и
азъ съ тебъ, да освободимъ Леона отъ Сибиръ.
Лизета не отговори веднага, а въздъхна и г о
погледна неколко минути въ мълчание.
— Признавамъ твояти обичь, татко, но т р е б 
ва да отблъсна това предложение. Какао щ е прави
мама толкова време б е з ъ тебе? Не е възможно
де заминемъ двама, мама щ е страда много.
Ротеръ си помисли, че Лизета има право, н о
не искаше ДЕ Я ОСТКВИ сома да замине.
Въ това време се завърна и Портуловъ с ь
една кутия, въ която имвше една шуба за Лизета.
— Слушай, любезна моя, не мога да те о с 
тавя да заминешъ самв, ако желае г нъ Портуловъ
да те придружи, щ е ви дамъ пари да заминете.
Лизета му целуна ржката и му благодари
съ горесть.
Портуловъ заяви, че е съгласенъ да замине,
ако Ротеръ щ е има грижата за старата му майка.
На другия день Лизета се раздели отъ баща
си и замина з а Сибиръ, облечена въ руско нацио
нално облекло, Портуловъ облеченъ з ь селски
дрехи.

Стр.

•

4

№56?Q

.Варненски новини

ВАРНЕНСК

-л

у

г

ч, в

-* " ""'£3й3в^
•.'«Шй-йй

шжшаааашшжаа

и ш ш готви п и ш ш ДЕМОНСТРАЦИИ

Oiniii i [itii giifigji шшр* н но I
Тю мий i ВРИ ш и ига»

на ф:еисша н австрийската граници за 15 т м. Иплия заплвшва
София 5. Вчера следъ лото въ
черквата Се.
да ревизира досегашните си политически и военни приятелства. Съоб обгъдъ бгъха донесени отъ София.
щенията до запасните войници. Италия по настоященъ ика 48 диви Пирдопъ останкитть н а
Ршь 5. Диплоиатичасяйятъ реданторъ на д»
Следствието по ката
зии на военна нога, срешу 51 презъ
времезасилване
на световната
война
нЪкакво
на ДИВИЗИИТЕ
Стефани
съобщава, че Мусолини ще приеме днесъ sj
вщората
жертва
отъ
ав
—
Според*
съобщенията,
Плршжъ
4. „Льоауъ*
съобщава: ноито край френенпта граница. При все
строфата ще б ж д е при
рийсниятъ
нанцлеръ Шушнигъ въ Ла Рока дела Камина,"
еж получени презъ последнигЬ нЪ- това, Италия е напълно готова и томобилната
катастро
ключено довечера.
колко дни въ френското и англий решена да се брани съ оржжие, въ
при
Алиа,
кждето
Мусолини е отишълъ на кратка
фа
на
г-жа
Багарова>
съ
ското външни м-ва, Мусолини готви случай на нужда, срещу какъвто и
Вчера главния прокуедна голЪма манифестация за 15 да е опитъ да се застраши нейната пруга на известния фабоироръ при Софийския обюиий, която ще бжде подчертана колониална империя.
Зт Рвджмо 5. Австршсииятъ ианцлеръ Щщцщ
ма ластенъ е ж д ъ направи
съ гол-Ьмъ шумъ отъ страна на ита
По настоященъ Италия има на кантъ на розово
лианския печатъ.
военна нога 32 дивизии. Вънъ отъ сло Велизаръ
Ьагаровъ. предложение да се под и придружаващите го лица напуснаха снощи вка pe^s
Касае се за едва обширна предвари- това, 7 дивизии се намиратъ въ
на пжть за Апио.
тевна мобилизация ва граяиштЪ откъмъ Източна Яфрика, заедно съ 5 диви Снощи докторъМосковъ из веде подъ отговорность
зии черноризци и 4 дивизии туземни върши аутопсия на тру
Франта и Австрия.
шофьора Серкедяшевъ,
ЗапасиигЬ войници ех получили «ече войски. По тоя начинъ Италия има
па. Тялото на покойна по чл. 528 отъ наказа
съобщевията си, ст. обозначение на мес общо 48 дивизии на военна нога.
тото, кжде ще трЬбва да се явягь въ
въ до- телния законъ, който
Презъ време но световното та е изложено
случай ва запвввдь. За ceja, обаче, не
и укривателитгь му заловени. Какъ е станало бгьгстщ
война
Италия
б
е
ш
е
онгажимътъ
и
ул.
„Шейново*
се съобщава за никакви раздвижвания на
предвижда
наказание
Случайната среща и нападението срещу патрула
роло въ военните действия не Днесъ
войски въ пограннчаигЬ области.
въ 3 и половина отъ 6 месеца д о 3 годи
„Льовръ" счита, че става дуяа за една повече отъ 51 дивизии.
часа ще се извърши one- ни затворъ.
Кюстендилъ 5. На 22 новъ. Тия трима се су,
го.твма политическа демонстрация, която
Отъ друго страна. военните
Мусолини готви за въ случа!, че на 15
м. м. отъ тукашния зат сили д а го укрвятъ,
юний не бхдатъ вдигнати савскциитБ заводи зо военни припаси paворъ б в избъгалъ Гри една каруца, взели ирощ
ботятъ подъ пълна пара.
срещу Италия.
за по-дълго време ц.зщщ
Не
требва
да
се
изпуща
изъ
*
горъ Евтимовъ Парта- къмъ
Преминати привилегии на работ- Новъ законъ за пчеларството
Партамската плаввиз,
Парижъ 4. Агенция Хявасъ стобщава: п р е д в и д и че и училищата тая
Ще бжде озмгьненъ и закони
левъ, о е ж д е н ъ заради По шосето близо do ti
ницнтт;. Краб на гоненията
— Както въ политическата, така и въ година
неочаквано приклю
за БЗКБанка
военната область Италия се готви усиле
убийството на директо Филипова mm се нащщ
Москва 3. Съветското
чиха по-рано учебната година,
но за всички евентуалност
правителство
издаде
на
ра на видинската попу ли на селския патрулщ
София
5.
М-ра
па
Земледъ
таке
щото
училищните
сгради
О Т Ъ страна на мЪродавиигЬ
политически к р ж г о в е с е дава иоглтъ, въ случай на нуждв, редба, съ която
тали се да обезорящ*
се
пре
лнего
проф.
Ааанасовъ
по
на
лярна
банка. .
да се разбера недвуемнемне- да п о с л у ж о т ъ като ка
патрула. Единъ отъ грт
махва
досегашното
раз
стоящемъ
работя
върху
е
д
ш
ъ
пено, че поведението, което
Евтимовъ успп> да из- та се нахвърлилъ върху?,
О н ще възприеме с п р Ь м о зармени помещения за вой личие между
различнизаконопроектъ
з
а
изменение
Италия, както и поведението ските.
различното на закона з а пчеларството. бтьга презъ време на ра- трула съ цель да му tu
на отделните велики сипи, ще
Въ заключение, е к о не се тгь класи и
вънъ отъ зат~ пушката. Въ тоя момещ
дадатъ «ъзможмость на И та
отнасяне на властитгь Предввщатъ с е известни из бота
пия да подложи на преоценка намираме предъ нтзкакви пре
другитпг надали тревщ
вора
слое мъиения яа закона, които с е
въ случай на нужда, -дори и дстоящи италиински мерки, все къмъ различнитгь
непознатитп лица се щ
Властитп>
на
време
досегашните си международ покъ всички въаржжени си ве на народа.
налагатъ о т ъ досегашнита
saau въ тъмнината вь$
ни приятелства. Съ »ооа Ита- ли на Италия еж готови въ
то взеха бързи мп>рки ни
посоки.
практика
пия дава да се разбере, ч е 9 в с Ь кппи м и г ь з а непосредствено
За напредъ всички нероботкрай с.
м о ж е да скъса съигкоисвом °^?
" " ' ° •* n c " U 1 , 1 t " v ' ° ' - " u нически слоеве но народе,© Узнава се, че измлнение- и на 28 май
На
сутриньта изпре
д о с е г а ш н и т р а д и ц и о н н и п р и  действие
Филипово бтглецътъ бп>
то
на
закони
за
БЗКБанка
кото
средните
съсловия,
куланата
потера
се натънч
ятелства.
Складовете съ военни мате
Следователно, системата на прия риали беха попълнени следъ киттз, бившите благородници което се проектираше, не заловенъ.
ла
иа
едного
отъ 6fer;
телства, установена до преди вой
и з е м л е в л а д е л ц и ще е изоставено. Тоя законо
При
следствтето
с
е
устано
ната срещу Ябисиния, може да бж приключването на войната пъ се третиратъ наравно съ ра проектъ
Ц
И
Т
Ъ
И
ГО
36Л0ВЙ1
по настоящемъ
де замЪстена внезапно съ друга. Ябисиния, е моршолъ Бадолио,
продължава
да
се
работи
и
ви,
че
бягството
на
Парталевъ
Оказалъ
се
самиятъб!
ботниците.
съвършено нова система.
който въ случай нз война сле
За напредъне ще се позво въ не продължително вре е било подготвено отъ негови лецъ о т ъ затвора—iji
Яко с е нанесе ударъ върху досе два да поеме върховното ко
гашнигв политически приятелства
ля
ватъ периодическите «чист ме, ще бжде праготвенъ приятели. Още сжщня день талевъ.
Впоследств
на Италия, естествено, ще последва мандване, се завърна вече въ ки" на лица съ «противодър- Ще се има предвидъ мнение
Парталевъ
отишълъ
въ
Пери едно преустройство на военнитъ Италия.
били
заловени
и оста
то
по
този
въпросъ
и
на
приятелства на Италия.
:0«еоавесвоооео*еоввв. »е>| жавно минало".
никъ,
кждето
с
е
срещналъ
с
ъ
управителя
на
БЗКБанка
лигЬ
трима.
Сега
вещ
По въпроса още не е взето ни
Забранена е сжщо така и
оСъобщавамъ ни пич. си&,
Асенъ Николовъ, Тодоръ Пе- е ж изпратени въ кк
какво решение. Всичко ще зависи
отъ поведението нз ОН и не оттровъ и Влалвмвръ Весели- тендилския затворъ,
\т
клиенти, че
о досегашната практика държан ^жзаншшяййтшняяжшяшшш
дЪлнитЬ велики сили.
ВИММАЙЙЕ!
При започване на войаата въ Източна
§ П Р Е М - Б С Т И Х Ъ | ] питЬ учреждения да си раз- ЯКО ИСКАТЕ да Б/ЗДЕТЕ
Африка, нталнакскнгБ отбранителни вой
м^нятъ тайни сведения относ
МЕЖДУ СВОИТЪ СЪГски край френската граница бъда нама ш»
хшштвштоишше
|]
но работниците. З а напредъ
РЯЖДЯНИ ВЪ СОФИЯ,
лени, като се изпрати въ Абисиния ди
Измгьнение на закона за бюд въ новия френски кабинеп
визията „Асиета", която по изключение
|ФОТО Е Т Ю Д Ъ "
всичка
.сведения
з
а
който
н
СЛИЗЯЙТЕ ВЪ
жета
не 6% замъстена отъ друга дивизия, а б t
Парижъ 5 . в ъ НЕВНЯ i
g R. А. Терзистоевъ . g| да било гражданвнъ щ е мо
Суфия 5. Тия дни въ ми н е т ъ на Леонъ Блумъ вля!
замввена сако съ една моторизирана вой
скова часть, но която 6t изпратена въ
•малко по долу, въ бивФ гатъ д а б х д а т ъ само явни.
нистерския съветъ ще бж две же?ш — г жа Леонъ Бз1
другъ секторъ. По този начннъ границата Нашия клубъ на национол-вЕ
КЛЕМЕНТИНЯ 12 София
дг
внесете законопроекта,
между Италия н Франция остана съ единъ
Цните легиони, уп. , 6 й§|
СЪ ТЕЧЯЩЯ ТОПЛЯ
минишенъ брой отбранителни войски.
съ
който
е предвижда ед и т н ь , рздикалъ-соцмзлш
Отъ официално м-Ьсто се опро 1вСептемврий" № 23, срещу • ]
И СТУДЕНЯ ВОДЯ, БА
Харизва се дете отъ мжжно малко измгьнение на назначена з а държавна и
вергава катгторически вестьта за
[вФ^рнвта Царигродъ
1 0©!
НЯ ЯСЯНСЬОРЪ ПЯРзакона за бюджета. Съ сойпвтарка на просветата
lf>aaaooQBCoeQ»coceocoeci ки полъ на 2 и пол. год. отъ
н о ОТОПЛЕНИЕ.
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бедни
родители
И* приема
вепкакъвъ видъ
- -ввяваавваюсвввакшв
това измгьнение броя на г ж а Жолио-Нюри, члейва
Съдържатель:
*?:.40
Справка
при
Яндрей
Пет'ш поржчки като: бланки,
пракуроритгь при върхов социалистическата парш,!
ПЕТЪРЪ ТЯСЕВЪ
ковъ, Дамянова мохлв.
ния касационенъ еждъ ще значана з а държавна Щ
а, фактура, афиши, некролози и др.
бжде намаленъ съ едичъ, а нретарна з а научннт^ шщ
j
ЕвгиБаввгашншан
броя на членоветгь еждии, вания.
По
настоящемъ
г-жа
Hi!'
ще бжде увеличенъ съ единъ
Това ще даде поводъ да Кюри в професорна въфк
се извършат от М-вото на математическия фаиулте?]
«Тайната
на
единъ
гробъ"
«Библиотека Варненски Новини"
664
665
правоеждието ежди йски
промгьчи.
на абисиискатгь главиш
Дълго време Ротеръ гледаше подиръ файто
мерното си поведение
продължава
те получеватъ разрешена и въздишаше болезнено; кой знае, дали ще
ние да живеятъ тамъ.
Лдисъ Ябеба 5. П
види още веднъжъ едничката си дъщеря1
чинението на главата]
Заточениците изъ Острой бехо готови да завъ цЪла Палестина. Разрушена ж. тв о т к областитЬ Се»
ГЛПВА 117.
минатъ на работа.
п. лчння
Млади момичета и стари жени минаваха и
Нови борби и страдания
Ерусвпимъ 5. Съ официал енъ, Гондаръ и Д«
продавеха между заточениците черъ хлЪбъ, лукъ
но комюнике съобщаватъ след Таборъ продължава. 11
Въ безкрайната пустиня отвъдъ Бвйкалското
и студено печено месо.
ното:
Между подчанилшшь
езеро, на едно разстояние отъ 5000 километра отъ
намира
и синътъ на Р
—
Отдпглнитпг,
но
Този, който имаше пори, си купуваше за яде
Петербупь и 1000 километра отъ бреговете на
Айелу.
не,
понеже
разрешено
беше
на
заточениците
до
ожесточени
арабски
на
Тихия окевнъ. въ една мръсна долина, между чер
иматъ пари при себе си.
Въ областьта Семие®
ни планини, бехо построени въ верига безброй
падения въ цтьлата стра
сгбпана
до сега 600 *g
колиби.
ната предизвикаха
по
Контъ Сонорно беше между техъ, гордъ и
мълчаливъ, съ бледно лице, съ пламтящи очи и
лицията да отговори съ
Между техъ имаше едно сиво и големв по
който би се взрелъ въ лицето му, би позналъ, че
стройки. Тамъ е затвора за опасните политически
пушеченъ
и
картечень
го мжчеше непрекъснато едно мисъль.
София 5. Английския »
престжпници. Тамъ се номирвха и мините Кара.
оггнь,
м-ръ въ София Бентинкъ»1
Той
работеше
усърдно
и
беше
почитанъ
отъ
Тия мини еж делечъ 300 километра отъ сто
Ж. п. линия
за Еги- то е назначенъ за мк*»
другите заточеници. Те винаги се подиграваха на
лицата но Трансбайкало, но пжтницигЬ требваше
петъ бп> разрушена
презъ Прога, носкоро **?т ^
аристократите,
понеже
ненавикноли
на
тежката
да бждатъ добре водени, понеже можало да се
нощьта близо до грани огпускъ, Новъ английски ^
робото, те винаги се оплакваха, но за Леона ни
изгу9ятъ и дв не немерятъ града.
м р ъ въ София още не е
кой не смееше да каже една думо, понеже той
цата.
При единъ малъкъ грвдецъ реката Синка се
реше сипенъ и винаги готовъ зо бой
наченъ.
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Подчинението

team fflin,

минаваше л^тно време съ лодка, а зимно време
съ шейна.
Въ време отъ 2—3 седмици, догдето зам
ръзне реката и пролеть, когото се розмръзва, оби
тателите на рудниците [Кара еж разделени отъ
света, понеже не могатъ да излизотъ отъ доли
ната, освенъ презъ една стръмна и опасно пжтекв, кждето много хора еж намерили смъртьта си.
Тая пжтекш е по-напрввлението на реката и
дълго 3 километра, минава презъ една тъмно го
ра, качи се по 'стените но затвора Острой, съ
малките черни и гнили колиби.

Тия колиби еж за заточениците, които се отличвватъ въ разстояние на десеть години съ при-

Нвдшечерь вкнвги се връщаха заточениците,
но днесъ вероятно се е случило нещо необикно.
вено, защото жените политически престжпници
млади момичета и стори жени, стоаха на двора '
построени въ двв редв.
Чуваха се шепнения, че две жени еж избегали и следъ два дни ги върнаха.

Само з а в ъ з р а с т н и
и за ония, които много обичатъдосе смеятъ—това екР(
духовитата ориенталско оперета на

Ниопераативенть теат%Р*

Еона отъ техъ имала писмо при нея когато я
арестуваха, макаръ че тя поддържаше че, е скжсала
писмото по пжтя, а офицера казваше, че то-Ьб^
до е го аалв на некоя отъ своите другарки и я в .
това требва до се обискиротъ всичките.
Този свирепъ човекъ бе заповедВЛъ всички
жени да се съблекътъ голи въ тоя студ".
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КОЯТО щ е

1 ж д е представена само веднъж*

Днесъ п е т ъ к ъ 5 юний 9 часа вечерьтв в*
Л01|а иа
.
Общннския теат
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